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KYNOLOGICK¯ TEST

Otestujte si své znalosti

Anglick˘
baset je
nejroz‰í-
fienûj‰ím
plemenem
basetÛ
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Správnost odpovûdí je
posuzována podle pravidel
FCI. Správná mÛÏe b˘t i více
neÏ jedna odpovûì. 

1. Do jaké skupiny loveck˘ch
psÛ patfií v‰ichni baseti
(podle oficiálního 
rozdûlení FCI)?
a) mezi slídiãe
b) mezi norníky
c) mezi barváfie
d) mezi honiãe

2. Kolik druhÛ psÛ toho
jména existuje? Dokázali
byste alespoÀ nûkteré
vyjmenovat?
a) 6
b) 5
c) 4
d) 3

3. Vûdûli byste, podle ãeho
vÛbec vznikl název „baset“?
a) podle krátk˘ch nohou
b) podle hlubokého hlasu
c) podle dlouh˘ch u‰í
d) podle oblasti pÛvodu

4. Kter˘ z níÏe uveden˘ch
znakÛ je typick˘ pro 
v‰echny basety?
a) trikolorní zbarvení
b) krátká srst
c) zkrácené konãetiny
d) velikost do 35 cm

5. Ze které zemû 
pochází vût‰ina basetÛ?
a) z Francie
b) z Anglie
c) z Nûmecka
d) ze Skandinávie

6. Sv˘m pÛvodem 
baseti spadají
a) mezi velmi mladá plemena

b) mezi starobylá plemena
c) do 19. století
d) do poãátku 20. století

7. K ãemu pfiedev‰ím byly 
u basetÛ vy‰lechtûny
zkrácené konãetiny?
a) aby se ve‰li do králiãích
a jin˘ch podzemních nor
b) aby pomaleji sledovali
stopu v podrostu 
a lovci jim staãili
c) z estetick˘ch dÛvodÛ
d) aby se zmen‰il a tím byl
jeho chov pfiístupn˘
i chud‰ím lidem

8. Které/á z následujících
tvrzení je nejv˘stiÏnûj‰í?
Baseti pfii práci
a) dokonale spolupracují
s lovcem
b) dobfie pracují ve smeãce
c) jsou zvyklí drÏet se
v tûsné blízkosti ãlovûka
d) jsou velmi samostatní

9. Lovecká vá‰eÀ 
u vût‰iny  basetÛ
a) je dnes uÏ jen 
málo vyvinutá
b) je dobfie vyvinutá, 
ale není problém ji 
udrÏet pod kontrolou
c) je velmi v˘raznû vyvinutá
d) témûfi vymizela, stali se
z nich spí‰e spoleãen‰tí psi

10. O basetech obecnû 
platí, Ïe jsou
a) mírní a pfiátel‰tí k lidem  

b) nedÛvûfiiví, proto 
dobfií  hlídaãi
c) velmi samostatní 
aÏ tvrdohlaví
d) v˘bornû cviãitelní
a ovladatelní

11. Které z níÏe uveden˘ch
plemen basetÛ  dnes uÏ
NEEXISTUJE?
a) artézsko -normandsk˘
baset
b) plav˘ bretaÀsk˘ baset
c) svatohubertsk˘ 
ardensk˘ baset
d) modr˘ gaskoÀsk˘ baset

12. Klasick˘ anglick˘ 
baset ãili basset hound 
mÛÏe b˘t zbarven
a) pouze trikolornû
b) trikolornû nebo bikolornû
(ãerveno-bíle)
c) v‰emi barvami
pfiípustn˘mi pro honiãe
d) pouze bikolornû

13. Které z níÏe uveden˘ch
plemen se dnes k lovu,
vzhledem k v˘raznému
zv˘raznûní nûkter˘ch
plemenn˘ch znakÛ,  
pouÏívá NEJMÉNù?

a) baset (hound)
b) plav˘ bretaÀsk˘ baset
c) mal˘ hrubosrst˘ 
vendésk˘ baset
d) artézsko - normandsk˘
baset

14. Z basetÛ  se stále ãastûji
stávají spoleãen‰tí a rodinní
psi. S jak˘mi nejvût‰ími
problémy se pravdûpodobnû
bude pot˘kat ãlovûk, kter˘ 
si baseta pofiídí jen jako
domácího mazlíãka?
a) s pfiivoláním,  pokud pes
narazí na stopu zvûfie
b) s nesná‰enlivostí 
vÛãi ostatním psÛm
c) s vybíravostí v jídle
d) s obrovskou potfiebou
pohybu, srovnatelnou s ohafii 

15. Baseti trochu klamou
tûlem. Vzhledem ke sv˘m
krátk˘m konãetinám pÛsobí
jako malí psi, jejich tûlesná
hmotnost v‰ak svûdãí o nûãem
jiném. Nejvût‰í plemena
basetÛ dosahují hmotnosti aÏ
b) 15 kg
b) 20 kg
c) pfies 40 kg
d) kolem 30 kg
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1d( oÏ ov‰em nevyluãuje
jejich vyuÏití napfi.  i jako
barváfiÛ), 2a: artézsko-
normandsk˘ baset, modr˘
gaskoÀsk˘ baset, plav˘
bretaÀsk˘ baset, velk˘
hrubosrst˘ vendésk˘ baset,
mal˘  hrubosrst˘ vendésk˘
baset,  baset (hound), 3b,
4c, 5a,  6b,  7b. 8b,d, 9c, 10
a, c, 11c, 12c, 13a, 14a, 1 d

Správné odpovûdi

Snad kaÏd˘ zná anglického baseta. Není v‰ak
zdaleka jedin˘m zástupcem této zajímavé skupiny
loveck˘ch plemen. Zkusme dnes spoleãnû zabrousit
do svûta  tûchto nízkonoh˘ch psÛ a otestovat 
si,  co v‰echno o nich víme – nebo nevíme.
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BASETI·tûnû malého
vendéského

baseta

Plav˘ bretaÀsk˘ baset

Skupina velk˘ch
vendésk˘ch basetÛ
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